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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๒๖๗ รูป ขาดสอบ ๗๑ รูป คงสอบ ๑๙๖ รูป สอบได้ ๕๗ รูป สอบตก ๑๓๙ รูป (๒๙.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๑
พระเอกชัย อภินนฺโท สิทธิคง

๒๖/๐๒/๒๕๓๓ ๑๙/๐๗/๒๕๕๘

ถำแก้ว  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๒
พระธนากร วชิรสุทฺโธ แก้วสะอาด

๒๗/๐๖/๒๕๒๗ ๐๗/๑๑/๒๕๕๒

ถินปุรา

่

 

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๓
พระชัยพัฒน์ อติพโล จันทร์มีชัย

๒๘/๑๑/๒๕๑๙
๐๗/๐๔/๒๕๕๗

ทองนพคุณ  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๔
พระสิริวัจน์ อุตฺตรภทฺโท อ่อนนุ่ม

๑๖/๐๔/๒๕๓๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๙

ธงไชย  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๕
พระวิรชัย วิรชโย วอนเอม

๐๑/๐๘/๒๕๓๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๙

นาค  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๖
พระวีรศักดิ

์

เตชวณฺโณ สุทธรัตน์

๑๖/๐๑/๒๔๙๗ ๐๑/๐๒/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๗
พระอุดม จนฺทสุวณฺโณ ยังประดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๔๙๙ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๘
พระประเสริฐ ปยธมฺโม เฉลิมพันธ์

๐๗/๐๒/๒๔๙๕ ๐๘/๑๑/๒๕๕๙

บันไดทอง  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๐๙
พระผิว ปภสฺสโร เสือแซม

๐/๐/๒๔๘๖
๒๗/๗/๒๕๕๘

บุญทวี  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๐
พระสุรศักดิ

์

านุตฺตโร ถัมภ์บรรทุ

๑๗/๓/๒๕๑๙ ๒๕/๕/๒๕๕๙

บุญทวี  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๑
พระอำพล านวุฑฺโฒ แสงอุทัย

๑๑/๐๗/๒๕๒๒ ๐๖/๐๗/๒๕๕๖

พรหมวิหาร  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๒
สามเณรณิชากร  บาลศรี

๒/๘/๒๕๔๓
 โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๓
พระสีหชัย ธมฺมโชโต ขอเสงียม

่

๑๑/๐๔/๒๔๙๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

มหาธาตุ  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๔
พระเสนห์ านวุฒฺโฑ โพธิชะอุ่ม

์

๑๖/๑๑/๒๕๑๗
๑๐/๐๗/๒๕๖๐

ยาง  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๕
พระธนเทพ ธนปาโล สังข์ทอง

๓๑/๐๘/๒๕๓๖
๖/๐๗/๒๕๕๙

ลาด  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๖
พระธวัช รตนโชโต เปลียนศรี

่

๐๑/๑๑/๒๕๐๔ ๑๒/๐๗/๒๕๕๘

วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๗
พระธีรพล อินฺทปฺโ บัญชาประชากร

๐๙/๐๔/๒๕๐๔ ๒๔/๐๒/๒๕๕๙

วัดข่อย  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๘
พระธีระ ขนฺติสาโร บุญมีโชติ

๒๖/๐๓/๒๔๙๙ ๐๓/๐๕/๒๕๕๙

วัดข่อย  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๑๙
พระวีรพรรณ ภทาจาโร บรรทจิทร์

๐๘/๐๒/๒๕๓๙ ๑๙/๐๓/๒๕๕๙

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๐
พระธีรทัช ธีรปฺโ สอิงทอง

้

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

วัดพระรูป  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๑
พระวันรัตน์ เตชธมฺโม คำเพราะ

๑๐/๑๒/๒๕๓๑ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

วัดพระรูป  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๒
พระวรศิลป วรปฺโ เนียมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๗ ๒๘/๐๔/๒๕๕๘

วัดโพธิพระใน

์

 

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๓
สามเณรอภิรักษ์  ขจรบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

 
วัดใหญ่สุวรรณาราม

 

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๔
พระนิกร สุจิตฺโต เคลือนวงษ์

่

๐๓/๐๘/๒๕๒๒ ๑๑/๑๑/๒๕๕๓

เวียงคอย  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑ / ๓

้
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เลขที
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ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๕
พระยิง

่

สนฺตจิตฺโต แก้วฉำ

๒๖/๑๐/๒๔๙๙ ๐๗/๐๕/๒๕๕๙

เวียงคอย  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๖
พระวัชรสิทธิ

์

ธีรวโร นามทอง

๒๔/๑๑/๒๕๓๓ ๑๙/๐๖/๒๕๕๘

หนองไม้เหลือง  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๗
พระบัญชา ิตวิริโย โตอ่อน

๐๕/๐๔/๒๕๓๒ ๑๙/๐๓/๒๕๕๒

หนองหว้า  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๘
พระเสมอ สุทฺธาโณ กรใย

๒๕/๐๓/๒๕๑๒ ๒๗/๐๖/๒๕๔๙

หาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๒๙
สามเณรวัชรพล  จรูญผล

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

 ดอนทราย  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๐
พระสมพร ปสฏโ สุทธิปญ

๑๓/๐๑/๒๕๑๕ ๒๒/๐๗/๒๕๕๕

ท้ายตลาด  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๑
พระออด อนาลโย คุตพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๐๘ ๐๓/๑๑/๒๕๕๙

ท้ายตลาด  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๒
พระทวีป สิริธโร ศรีธรรมนิตย์

๑๘/๐๗/๒๕๒๔ ๒๔/๐๓/๒๕๕๖

เทพประชุมนิมิตร  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๓
พระมานิตย์ อภิาโณ บัวเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๐๑ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙

เทพประชุมนิมิตร  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๔
พระสามารถ สํวโร นุนทกิจ

๑๔/๑๒/๒๔๙๙ ๑๘/๐๕/๒๕๕๒

โพธิงาม

์

 

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๕
พระอนุชิต จนฺทสุทฺโธ เต็มทวี

๑๙/๑๑/๒๕๓๔
๒๐/๐๓/๒๕๕๙

หนองปรง  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๖
พระสันติมิตร สนฺตจิตฺโต อาคิรเมธี

๒๙/๐๓/๒๕๒๘ ๒๖/๐๗/๒๕๕๘

หนองปลาไหล  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๗
พระสมชาติ ภทฺทธมฺโม คนคล่อง

๐๘/๐๔/๒๕๐๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘

นิคมวชิราราม  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๘
พระบุญเรือง ถิรจิตฺโต ดวงชู

๐๖/๑๒/๒๕๐๘ ๒๓/๑๑/๒๕๕๓

วัดหุบเฉลา  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๓๙
พระวิโรจน์ จตฺตมโล เนียมตัง

้

๑๐/๕/๒๕๐๓ ๒๓/๓/๒๕๕๙

หนองจอก  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๐
พระณัฐพงศ์ คุณวีโร ศรีจันทร์

๑๑/๔/๒๕๓๗ ๑๘/๖/๒๕๕๙

หนองหว้า  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๑
พระเด่น อาภสฺสโร คำสว่าง

๑๕/๐๙/๒๕๐๖ ๒๔/๑๒/๒๕๕๔

ขลุบ  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๒
พระอติภาค อตฺตทีโป แพรสิน

๒๘/๐๓/๒๕๒๕
๐๕/๐๗/๒๕๖๐

ขลุบ  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๓
พระปลัดแรม ปสฺสวโร มีแก้ว

๑๘/๑/๒๕๐๑
๘/๓/๒๕๔๓

เขาพรหมชะแง้  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๔
พระทวีศักดิ

์

ทวิสกฺโก เผือกทอง

๒๘/๑/๒๕๓๕
๔/๕/๒๕๕๘

ช่อม่วง  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๕
พระสุริยา อภิปฺุโ พลเยียม

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๘
ดอนกอก  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๖
พระสุข สีลเตโช เรือนแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๑๗ ๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ท่าศาลาราม  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๗
พระมานพ หาสธมฺโม พงษ์พัน

๒๔/๒/๒๕๒๙ ๒๒/๓/๒๕๕๗

เนินหนองโสน  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๘
พระยุทธนา ยสฺวฑฺฒโก ทองจันทร์

๑๐/๗/๒๕๓๙
๕/๔/๒๕๕๘

ม่วงงาม  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๔๙
พระเอกชัย สิริจนฺโท เวชกามา

๔/๒/๒๕๒๙ ๔/๕/๒๕๕๓
ระหารน้อย  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๐
พระวัฒนา อภิปฺโ ตรีหัตถ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๐ ๑๙/๐๔/๒๕๕๗

วัดท่าศาลาราม  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๑
พระอนุสรณ์ อินฺทวณฺโณ อินทร์ตุ่น

๒๔/๐๔/๒๕๓๓ ๒๐/๐๒/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๒
พระณัฐดนัย สิรวณฺโณ พรหมชนะ

๒๒/๐๑/๒๕๓๙ ๑๐/๐๕/๒๕๕๙

หนองแก  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๓
พระสิทธิภาคย์ อินฺทปฺโ บรรจงรักษา

๒๖/๕/๒๕๒๖ ๑๑/๗/๒๕๖๐

หาดทราย  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๔
พระผดุงเกียรติ ิตธมฺโม สุขสำราญ

๑๒/๐๑/๒๕๒๐ ๓๑/๐๗/๒๕๕๕

เขาตะเครา  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๕
พระวรชาติ ธมฺมวโร สุวรรณเสวก

๒๘/๙/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙

เขาตะเครา  

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๖
พระชิน ิตสาโร พุ่มเมฆ

๑๘/๐๑/๒๕๑๐ ๒๗/๐๖/๒๕๕๕

นอกปากทะเล  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒ / ๓

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๒๖๐/๐๐๕๗
พระเด่น ปณฺฑิโต จุลณะ

๑๑/๓/๒๕๒๕ ๑๘/๗/๒๕๕๓

ลินช้าง

้

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
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นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓ / ๓

้
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